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Protokół Nr XLV/1/2017 

z XLV sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 13 czerwca 2017 r.  

w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 

 

Na ustawowy stan 26 radnych w XLV sesji Rady Miasta Rzeszowa uczestniczyło  

26 radnych, co stanowi wymagane quorum do prawomocności obrad (lista obecności 

stanowi załącznik nr 1 do protokołu). 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – dokonał otwarcia  

XLV sesji Rady Miasta Rzeszowa i prowadził obrady. Powitał radnych, współpracowników 

Prezydenta Miasta Rzeszowa (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu), 

Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, kierowników jednostek współdziałających  

z Miastem, Przewodniczących Rad Osiedlowych (lista obecności stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu), a także przedstawicieli radia, prasy i telewizji, przybyłych gości i mieszkańców 

miasta.  

 

 Następnie Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa przedstawił proponowany 

porządek obrad XLV sesji Rady Miasta Rzeszowa (porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu). 

Poinformował, że wpłynęły następujące wnioski dotyczące zmiany proponowanego 

porządku obrad:  

 

1) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – 

w punkcie 4a – projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta 

Miasta Rzeszowa. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 17 głosami „za”. 

 

2) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – 

w punkcie 9a – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zgromadzeniu 

Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Rzeszów Spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością na emisję obligacji Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej - Rzeszów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 17 głosami „za”. 

 

3) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – 

w punkcie 13a – projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 

położonych przy ul. Cienistej w Rzeszowie. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 18 głosami „za”. 
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4) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – 

w punkcie 13b – projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej 

przy ul. Cienistej w Rzeszowie. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 19 głosami „za”. 

 

5) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – 

w punkcie 13c – projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta 

Rzeszowa. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 20 głosami „za”. 

 

6) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – 

w punkcie 18a – projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa  

w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród dla osób fizycznych 

osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie 

sportowym. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 21 głosami „za”. 

 

7) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – 

w punkcie 18b – projektu uchwały w sprawie likwidacji jednostek budżetowych  

w związku z reformą ustroju szkolnego. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 19 głosami „za”. 

 

8) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – 

w punkcie 13d – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Wywrockiego. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 19 głosami „za”. 

 

9) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – 

w punkcie 13e – projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej 

w rejonie Snowparku na Podpromiu. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 22 głosami „za”. 

 

10) Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie – 

w punkcie 13f – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 
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na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej przy ul. Dołowej w Rzeszowie pod 

budowę nowej siedziby Sądu Okręgowego w Rzeszowie. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 20 głosami „za”. 

 

11) Wniosek Radnego Pana Waldemara Kotuli o zdjęcie z porządku obrad – punktu 9 –    

projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

Wniosek nie uzyskał akceptacji. Za zdjęciem projektu uchwały głosowało 10 radnych,  

12 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu. 

 

Uzupełniony porządek obrad XLV sesji Rady Miasta Rzeszowa: 

 

1. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2016 rok (druk: 

XLV/3/2017).      

 

2. Uchwała w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Rzeszowa za 2016 rok (druk: 

XLV/8/2017). 

 

3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Rzeszowa (druk: XLV/1/2017). 

 

4. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r. (druk: 

XLV/2/2017). 

 

4a. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa. 

 

5. Oświadczenia i informacje. 

 

6. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 44/1/2017 Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, przy 

ul. Wyspiańskiego, na Osiedlu Franciszka Kotuli w Rzeszowie. 

 

7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 292/4/2017 we wschodniej części osiedla Słocina  

w Rzeszowie. 

 

8. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nr 283/6/2016 w rejonie ul. Strzelniczej i ul. Szewskiej w Rzeszowie. 

 

9. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
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9a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Rzeszów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

na emisję obligacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Rzeszów Spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

10. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa  - w sprawie ustanowienia ulg  

za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania  

o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie 

Gminy Miasto Rzeszów. 

 

11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta 

Rzeszowa opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru oraz terminu płatności 

i wysokości stawek opłaty targowej. 

 

12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie targowisk oraz regulaminów miejskich placów 

targowych. 

 

13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej 

przy al. Piłsudskiego w Rzeszowie (druk: XLV/7/2017). 

 

13a. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ul. Cienistej  

w Rzeszowie. 

 

13b. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Cienistej  

w Rzeszowie. 

 

13c. Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa. 

 

13d. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Wywrockiego. 

 

13e. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w rejonie Snowparku 

na Podpromiu. 

 

13f. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu 

Państwa nieruchomości położonej przy ul. Dołowej w Rzeszowie pod budowę nowej 

siedziby Sądu Okręgowego w Rzeszowie. 

 

14. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Dualne 

kształcenie – pewne zatrudnienie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (druk: XLV/4/2017). 

 

15. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Autostrada 

do kariery” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (druk: XLV/5/2017). 
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16. Uchwała w sprawie realizacji projektów w ramach akcji 1 – Mobilność kadry edukacji 

szkolnej w ramach sektora Edukacji Szkolna w programie Erasmus+ (druk: XLV/6/2017). 

 

17. Uchwała w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu Nr 8  

w Rzeszowie. 

 

18. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. 

 

18a. Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia 

warunków i trybu przyznawania nagród dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki 

w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym. 

 

18b. Uchwała w sprawie likwidacji jednostek budżetowych w związku z reformą ustroju 

szkolnego. 

 

19. Interpelacje i zapytania. 

 

20. Wolne wnioski i sprawy różne. 

 

Przystąpiono do realizacji ustalonego porządku obrad. 

 

Ad 1. i Ad 2. 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zaproponował,  

aby punkty 1 i 2 porządku obrad omówić razem, ze względu na obszerną ilość dokumentów 

i spójność materiałów. Wskazał kolejność referowania: Pan Tadeusz Ferenc Prezydent Miasta 

Rzeszowa, Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa, następnie Pani Janina Filipek Skarbnik 

Miasta Rzeszowa i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rzeszowa. 

Następnie przedstawił treść ww. projektów uchwał: 

 

 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2016 rok (projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu). 

 

 Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Rzeszowa za 2016 

rok (projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu). 

 

Wobec braku sprzeciwu, przystąpiono do realizacji obrad, zgodnie z kolejnością 

przedstawioną przez Przewodniczącego Rady Miasta. 
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Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – przedstawił sprawozdanie  

z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za rok 2016 (sprawozdanie, wraz z załącznikami, 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu). Poprosił o jego przyjęcie i udzielenie absolutorium 

(treść całej wypowiedzi wraz z prezentacją stanowią załącznik nr 8 do protokołu).  

 

Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem UM Rzeszowa – 

przedstawił informację o stanie majątku Miasta Rzeszowa, stanowiącą załącznik nr 9  

do protokołu. 

 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła sprawozdanie finansowe 

Miasta Rzeszowa za 2016 rok (sprawozdanie, wraz z załącznikami, stanowi załącznik nr 10 

do protokołu).  

 

Radny Pan Wiesław Buż – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił uchwałę 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wniosku  

o udzielenie Prezydentowi Miasta Rzeszowa absolutorium za 2016 rok (uchwała Komisji 

Rewizyjnej stanowi załącznik nr 11 do protokołu). Na jej podstawie przedstawił wniosek  

o przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Rzeszowa  

za 2016 r. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił uchwały 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie: 

- Nr IV/19/2017 z dnia 29 maja 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Miasta Rzeszowa o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Rzeszowa (uchwała, wraz 

z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 12 do protokołu); 

- Nr IV/8/2017 z dnia 4 maja 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta 

Miasta Rzeszowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2016 rok 

(uchwała, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 13 do protokołu). 

 

Przypomniał również, że wszyscy radni otrzymali „Opinię niezależnego biegłego rewidenta dla 

Rady Miasta Rzeszowa dotyczący sprawozdania finansowego za 2016 rok Gminy Miasto Rzeszów” 

oraz „Raport z badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Rzeszów za rok obrotowy 2016”, 

które stanowią załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Radny Pan Marcin Fijołek – w imieniu Klubu Radnych „Prawa i Sprawiedliwości” 

powiedział: „Szanowni Państwo, w grudniu 2016 r. z tej mównicy mogliśmy usłyszeć m. in.,  

że Miasto będzie realizować budowę obwodnicy południowej, rozwój systemu transportu publicznego, 

rewitalizację parku miejskiego oraz adaptację istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb 

Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej, budowę żłobka na Osiedlu Drabinianka i wiele innych 
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propozycji inwestycji zaproponowanych przez Pana Prezydenta. Są to inwestycje których nie ma, albo 

które są realizowane w dość szczątkowej formie. Oprócz nich chciałbym wskazać jeszcze inne bardzo 

ciekawe projekty, których widzieliśmy interesujące wizualizacje, a które nie są realizowane. Chciałbym 

wspomnieć chociażby o zagospodarowaniu parku przy ul. Rycerskiej, budowie innowacyjnego Parku 

Nauki i Rekreacji na Zalesiu, nadziemnej kolejce, Rzeszowskim Centrum Komunikacyjnym, a także 

obwodnica południowa – inwestycja która budzi w ostatnim czasie wiele kontrowersji. Odnoszę 

wrażenie, że jak słyszymy o tych wszystkich inwestycjach, które Miasto chciałoby realizować to jest  

to trochę jak polityka polegająca na zarządzaniu iluzją. Roztaczamy wizję jak Rzeszów będzie pięknie 

wyglądał, bo inwestycje są bardzo atrakcyjne, przede wszystkim obrazy trafiają do mieszkańca,  

te oczekiwania w momencie uchwalania budżetu są bardzo rozbudzane i wszyscy liczymy na to,  

że te inwestycje będą realizowane, a Rzeszów będzie się przez ich realizację rozwijał. Ale przychodzi 

taki dzień jak dzisiaj, kiedy możemy sobie powiedzieć o tym jak jest naprawdę. Inwestycje, które 

wymieniłem są bardzo wyczekiwane przez mieszkańców, a których ciągle nie ma.” Następnie, 

przytaczając kwoty z budżetu zauważył, że zmniejsza się potencjał inwestycyjny Miasta. 

Dodał: „Niepokojące jest jak zmniejszyły się wydatki majątkowe związane z transportem i łącznością, 

a także na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, ochronę zabytków, rewitalizację parków.  

W dużym skrócie można opisać jak wyglądało spowolnienie inwestycyjne w 2016 roku, budzi to wielki 

niepokój. Polityka miasta opiera się na tworzeniu iluzji i liczymy na to, że zmieni się w końcu  

w politykę realnych inwestycji i przyniesie pozytywne aspekty dla rozwoju Miasta, które potrzebuje 

dużej dynamiki inwestycyjnej.” Kończąc swoją wypowiedź poinformował, że Klub Radnych 

„Prawa i Sprawiedliwości” negatywnie zagłosuje w sprawie absolutorium dla Prezydenta 

Miasta Rzeszowa za 2016 rok. 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – ustosunkowując się do wypowiedzi 

przedmówcy, wskazał, że Klub Radnych „Prawa i Sprawiedliwości” głosował negatywnie  

za przyjęciem budżetu na 2016 rok oraz w ciągu roku za poszczególnymi inwestycjami. 

Dodał: ”Moi współpracownicy odniosą się do każdego przedstawionego zarzutu, jednak budzi wielki 

niepokój przewrotność i nieutrzymywanie wspólnej linii działania, aby Miasto się rozwijało.” 

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – w imieniu Klubu Radnych „Platformy Obywatelskiej” 

powiedziała: „Budżet Miasta to budżet rozsądku, a także utrzymanie w ryzach wydatków,  

aby wystartować na rok 2017 a później 2018, z wkładem własnym, po środki unijne. Jest 60 mln zł 

nadwyżki budżetowej, nie mieliśmy w ogóle deficytu. Moglibyśmy realizować wymienione inwestycje, 

ale ze środków własnych, tylko po co? Czekamy na środki unijne. Mamy niespotykanie wysoką 

nadwyżkę operacyjną w wysokości 84 mln zł. Po raz pierwszy od lat spłaciliśmy dług. Gospodarka 

była bardzo oszczędna, wydatki bieżące zostały wykonane w 97%, dlatego Klub Radnych „Platformy 

Obywatelskiej” pozytywnie zaopiniuje sprawozdanie finansowe i udzieli absolutorium Prezydentowi 

Miasta.” Odnosząc się do wypowiedzi Radnego Pana Marcina Fijołka w kwestii obwodnicy 

południowej i rewitalizacji parków, powiedziała: „Moglibyśmy uzyskać dofinansowanie  

ze środków unijnych, gdyby pozwolenie wodnoprawne było wydane przez Marszałka Województwa 

Podkarpackiego w stosownym czasie. Marszałek dochował pełnej staranności, ale przed uzyskaniem 
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pozwolenia wodnoprawnego powinna być wydana decyzja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Krakowie, która została wydana przez Wojewodę Panią Ewę Leniart dopiero po interwencji 

Prezydenta Ustrobińskiego w Ministerstwie 11 kwietnia br. Wniosek pełnomocnika Pana Prezydenta 

został złożony 23 marca br., a pozwolenie wodnoprawne zostało wydane dopiero 12 maja br. Jeśli 

chodzi o rewitalizację parków, będą one realizowane po pozyskaniu przez Miasto środków unijnych, 

ponieważ koszt jest zbyt wysoki. Miasto nie ma takich środków. Gdyby te wszystkie inwestycje miały 

być realizowane, o których mówił mój przedmówca, to Miasto musiałoby zaciągnąć kredyt  

w wysokości ok. 3 mld zł. Jako Klub Radnych „Platformy Obywatelskiej” cieszymy się, że budżet 

Miasta za 2016 rok był tak realizowany. Mam nadzieję, że uda nam się pozyskać środki z Unii 

Europejskiej na realizację obwodnicy południowej.” 

 

Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – pozytywnie odniósł 

się do sprawozdania finansowego oraz do wypowiedzi swojej przedmówczyni. 

Pogratulował władzom Miasta dobrego zarządzania i mądrego wydatkowania pieniędzy. 

Dodał, że rok 2016 był dla Rzeszowa rokiem „zbierania sił finansowych, nabierania pewnego 

oddechu finansowego”. Powiedział: „Znakomita polityka realizowana przez Panią Skarbnik  

i Pana Prezydenta, zorientowawszy się, że to nie będzie rok wielkich kontraktacji, postanowiła 

zaproponować Radzie Miasta, na co Rada się zgodziła, takie rozwiązania aby zwiększyć nadwyżkę 

operacyjną, nadwyżkę budżetową, zejść z zadłużenia i nabrać dobrych perspektyw finansowych na 

najbliższe lata. Wszyscy doskonale wiemy, że skok inwestycyjny nastąpi. Zatem rok 2016 był bardzo 

dobrze zarządzany pod kątem tego, co czeka nas w przyszłości. Dzięki temu Miasto będzie w kolejnych 

latach znakomicie przygotowane na duże inwestycje.”  

 

Radny Pan Robert Homicki – powiedział: „Będę głosował za udzieleniem absolutorium, nie ma 

wątpliwości, że Miasto jest dobrze zarządzane i inwestycje realizowane są w sposób należyty.” 

Krytycznie odniósł się do wypowiedzi Radnego Pana Marcina Fijołka: „Mam wrażenie,  

że żyjemy w dwóch różnych miastach: mamy nadwyżkę operacyjną, zmienia się dług, biegły rewident 

nie złożył żadnego zarzutu co do finansowania Miasta, a od radnych PiS słyszymy, że jest źle, co jest 

czystą hipokryzją.” 

 

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział:  

„W wystąpieniu Prezydenta i później wiele razy przewijało się pojęcie nadwyżki operacyjnej. Kwota 

84 mln przedstawiana jest jakby miała robić wrażenie, ale warto sobie uświadomić jak to wygląda  

na tle innych miast. Miasto porównywalne ludnościowo czyli Gliwice mają nadwyżkę operacyjną  

163 mln zł, Bydgoszcz ponad 200 mln, Gdańsk 300 mln, Poznań 400 mln itd.” Przytaczając różne 

dane wskazał, że Rzeszów w zestawieniu dobrze nie wypadł.  

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – odnosząc się do krytycznej 

wypowiedzi Radnego Pana Marcina Fijołka zaznaczył, że inwestycje w 2016 roku załamały 

się w całym kraju.  
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Radny Pan Bogusław Sak – powiedział: „Jestem radnym od 2006 roku. Polityka Pana Prezydenta 

jest od lat bardzo prosta: szukać pieniędzy zewnętrznych i nade wszystko wpisywać do budżetu  

te inwestycje, które mają możliwość aplikacji o środki unijne. Osobiście uczestniczyłem prawie we 

wszystkich konsultacjach publicznych, gdzie były prezentowane programy unijne. Odnosząc się do 

wypowiedzi Pana Marcina Fijołka w kwestii parków, chcę powiedzieć, że w 2015 roku była nadzieja, 

że przynajmniej 3 rzeszowskie parki będziemy mogli zrealizować ze środków unijnych. W 2016 roku 

okazało się, że takich środków nie będzie, stąd też realizacja rewitalizacji przesuwa się o kolejne lata.  

W związku z tym proszę o niewprowadzanie w błąd, że Pan Prezydent nie jest zainteresowany 

rewitalizacją parków.” 

 

Radny Pan Kamil Skwirut – bardzo przychylnie odniósł się do sprawozdania finansowego  

i wykonania budżetu. Zauważył, że podczas obrad Rady Miasta 31 razy w ciągu ostatniego 

roku radni z Klubu „Prawa i Sprawiedliwości” brali udział w głosowaniach w 79%, z czego 

ponad 47% głosów były to głosy wstrzymujące.  

 

Rady Pan Jerzy Jęczmienionka – odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy powiedział,  

że wynika to z tego, że radni PiS zgłaszali swoje propozycje do budżetu i nie zostały one 

brane pod uwagę, a wprowadzone do budżetu wnioski nie są realizowane. Zaznaczył, że nie 

są to wnioski radnych PiS, tylko mieszkańców Rzeszowa. Odnosząc się do wypowiedzi 

Radnej Pani Jolanty Kaźmierczak w kwestii obwodnicy południowej, powiedział, że władze 

Miasta powinny wiedzieć, że przy tak ważnej i dużej inwestycji, składając wniosek o dotacje, 

wszczęcie procedury powinno nastąpić z rezerwą czasu, dużo wcześniej.  

 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – powiedział: „Inwestycje 

opierały się na założeniu, że będą w głównej mierze realizowane ze środków unijnych, które nie zawsze 

udaje się pozyskać. Wszystkie planowane inwestycje są konsultowane z Radą Miasta i poddawane pod 

głosowanie Wysokiej Rady.” Odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy, który wskazał, że to 

władze Miasta są winne zaprzepaszczenia szansy na budowę obwodnicy południowej 

zauważył, że wszystkie pozwolenia i decyzje były wydane szybciej niż przewidywał czas 

oczekiwania. Po otrzymaniu informacji, że są środki unijne do pozyskania na budowę 

obwodnicy, zaraz zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, od którego były odwołania. 

Zaznaczył, że wydanie pozwoleń wiąże się z debatą publiczną, konsultacjami publicznymi, 

które często się przedłużają przez protesty, zarówno mieszkańców, jak i ekologów. 

Zapewnił, że mimo skomplikowanej sytuacji i wielu trudności jakie wiążą się z powyższą 

inwestycją- zostanie ona zrealizowana. 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Było kilka 

inwestycji, których nie zrealizowaliśmy, ale zmienialiśmy uchwałę budżetową w trakcie roku. Nie 

przypominam sobie sytuacji, gdy w przypadku usuwania poszczególnych inwestycji były głosy 

sprzeciwu, że jest to nieuzasadnione, ponieważ da się ją zrealizować. W związku z tym mam 

uzasadnione wrażenie, że rozumieliśmy, iż przyczyny dla których wykreślamy z budżetu pewne 
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pozycje są obiektywne. Oczekiwałbym na przyszły rok, że jak będą takie sytuacje, to Państwo będziecie 

reagować.” Odnosząc się do wypowiedzi Radnego Pana Waldemara Szumnego, powiedział: 

„Żeby mieć pełen obraz, to trzeba przedstawić zarówno te miasta, które mają lepszy oraz te, które mają 

gorszy rating, podobnie z wysokością nadwyżki budżetowej. Wtedy będzie pełny obraz, a nie 

jednostronnie pokazywać tylko te miasta, które mają lepsze wyniki.”   

 

Radny Pan Robert Kultys – przyznał, że dużo procedur związanych z inwestycjami 

rozpoczynane są za późno oraz że zbyt dużą wagę przywiązuje się do pozyskiwania 

środków unijnych. Powiedział: „Sztuką jest umieć tak zarządzać potrzebami społecznymi  

i je realizować kiedy pieniędzy zewnętrznych nie ma, tylko trzeba własnymi środkami gospodarować. 

Rozumiem, że trzeba rozsądnie zarządzać środkami unijnymi i w sposób rozsądny planować 

inwestycje, jednak czasami zbyt doktrynalnie do tego podchodzimy i stąd lista inwestycji, które nie 

mogą być zrealizowane.”  

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – w trybie ad vocem odpowiedział,  

że Miasto realizuje wiele zadań oraz inwestycji ze środków własnych oraz że dopóki są 

pieniądze unijne to chce z nich maksymalnie korzystać. 

 

Radny Pan Mirosław Kwaśniak – złożył wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – złożył wniosek przeciwny. Uzasadnił, że dyskusja na temat 

udzielenia Prezydentowi absolutorium jest zbyt ważna i nie wszyscy zabrali głos. 

Zaproponował, aby zamknąć listę chętnych do zabrania głosu.  

 

Wnioskodawca Pan Mirosław Kwaśniak podtrzymał swój wniosek. Przystąpiono do głosowania  

w sprawie zamknięcia dyskusji.  

 

Za zamknięciem dyskusji głosowało 16 radnych, 10 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektami uchwał. 

 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2016 rok została przyjęta  

16 głosami „za”, przy 10 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. 

 

Uchwała w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Rzeszowa za 2016 rok została 

przyjęta 16 głosami „za”, przy 10 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – podziękował za udzielenie 

absolutorium.  
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Ogłoszono 15- minutową przerwę. 

 

Ad. 3 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały 

zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Rzeszowa (projekt uchwały, wraz z autopoprawką, uzasadnieniem i załącznikami, stanowi 

załącznik nr 15 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa została przyjęta 14 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, 

przy 2 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 4 

Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r. (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem i załącznikami, stanowi załącznik nr 16 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r. została 

przyjęta jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

Ad. 4a 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt uchwały  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa (projekt uchwały, 

wraz z uzasadnieniem i załącznikami, stanowi załącznik nr 17 do protokołu). 

 

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zapytał w jakiej 

wysokości jest omawiana podwyżka dla Prezydenta? 

 

Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – odpowiedział, że 150 zł brutto 

miesięcznie.  

 

Radny Pan Waldemar Wywrocki – wskazał, że podwyżka przy tak dużym zaangażowaniu 

Pana Prezydenta w rozwój Miasta powinna być znacznie wyższa. 

 

Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – odpowiedział,  

że odrębne przepisy regulują górną granicę wynagrodzenia wójtów, burmistrzów  

i prezydentów miast Polski.   
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Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa została 

przyjęta 17 głosami „za”, bez głosów przeciwnych, przy 5 głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 5 

Radny Pan Mirosław Kwaśniak – poinformował, że na początku czerwca br. odbyło się 

uroczyste podsumowanie eliminacji Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych  

i Wynalazczości, gdzie 2 laureatów reprezentowało okręg rzeszowski. 

 

Radny Pan Waldemar Wywrocki – podziękował inicjatorom i organizatorom sesji dziecięcej, 

która odbyła się na początku czerwca br.  

 

Ad. 6 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 44/1/2017 Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa,  

przy ul. Wyspiańskiego, na Osiedlu Franciszka Kotuli w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem i załącznikami graficznymi, stanowi załącznik nr 18 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 44/1/2017 Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa,  

przy ul. Wyspiańskiego, na Osiedlu Franciszka Kotuli w Rzeszowie została przyjęta  

18 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym. 

 

Ad. 7 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 292/4/2017 we wschodniej części osiedla Słocina w Rzeszowie (projekt 

uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikami graficznymi, stanowi załącznik nr 19 do 

protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 292/4/2017 we wschodniej części osiedla Słocina  

w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie, 19 głosami „za”. 
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Ad. 8 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Nr 283/6/2016 w rejonie ul. Strzelniczej i ul. Szewskiej w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem i załącznikami graficznymi, stanowi załącznik nr 20 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nr 283/6/2016 w rejonie ul. Strzelniczej i ul. Szewskiej w Rzeszowie została 

przyjęta jednogłośnie, 22 głosami „za”. 

 

Ad. 9 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (projekt uchwały, wraz 

z uzasadnieniem i załącznikami graficznymi, stanowi załącznik nr 21 do protokołu). 

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zabierając głos w dyskusji, powiedziała: „Przedstawiona 

uchwała była opiniowana na posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa  

i ja zgłosiłam taki wniosek, mając w zamyśle ochronę terenów pod rekreację, aby na jednej sesji uchylić 

uchwałę i jednocześnie podczas tej samej sesji przygotować uchwałę o przystąpieniu do opracowania 

planu zagospodarowania przestrzennego, z pominięciem terenów, na które zostały wydane decyzje  

o warunkach zabudowy. Taka operacja pozwoli ochronić teren przed wydawaniem kolejnych decyzji  

o warunkach zabudowy, ponieważ  przez 9 miesięcy od daty przystąpienia do opracowania planu 

decyzji się nie wydaje. W 2015 roku zostało uchwalone, że podjęcie opracowania na tym obszarze jest 

niezbędne ze względu na konieczność ochrony ustalonych w studium uwarunkowań terenów zieleni 

urządzonej wobec postępującej zabudowy jednorodzinnej. Jeżeli wtedy była taka nasza wola,  

że chronimy teren przed zabudową, to warto by było tę myśl kontynuować. Powinien tam powstać 

duży park rekreacyjny dla mieszkańców Rzeszowa. Ewentualnie drugim wyjściem byłoby uchwalenie 

planu, w tym obszarze co jest i zmienić studium dla tego obszaru, na które zostały wydane decyzje 

pozwolenia na budowę budynków jednorodzinnych i dalej procedować pozostały teren jako teren 

rekreacyjny”. 

 

Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – odpowiedziała,  

że niektóre tereny, o których wspomniała przedmówczyni są zainwestowane i mają 

pozwolenia na budowę, w związku z czym w studium i w planach uwzględnia się 

ostateczne decyzje administracyjne i szereg innych uwarunkowań.  

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zapytał, co z tym terenem 

zamierza się robić w dalszej perspektywie? 
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Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – odpowiedziała,  

że będzie proponowane przystąpienie do planu w nowych granicach pod tereny rekreacyjne 

obejmujące wschodnią część, gdzie są istniejące lasy, polany śródleśne, wąwozy do celów 

rekreacji, natomiast tereny bezpośrednio przylegające do dróg publicznych z własności 

prywatnej, na której toczą się zwroty- odstąpienie. 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Wybudowaliśmy Park 

Papieski o powierzchni 17 ha, nieopodal ulicy Spacerowej i Robotniczej. W ostatnim czasie 

wybudowaliśmy 7 parków, ale musimy myśleć o tych nowych obywatelach, którzy przyjeżdżają do nas 

i chcą zamieszkać w Rzeszowie i dla których musimy zabezpieczyć kolejne obiekty.” 

 

Radny Pan Roman Jakim – zapytał czy to prawda, że na omawianym terenie mają powstać 

18-piętrowe wieżowce? Poinformował, że formuje się komitet protestacyjny, mieszkańcy 

osiedla Zalesie zbierają podpisy i przeciwni są jakiejkolwiek budowie tak wysokich bloków.  

Dodał, że Park Papieski ma inne przeznaczenie niż w założeniu miał mieć park rekreacji na 

wzgórzach zaleskich i że w Rzeszowie nie ma takich miejsc do aktywnego wypoczynku. 

 

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – odpowiedział: „Zdecydowanie bym 

chciał, żeby powstały takie budynki. Chciałbym żebyśmy pobiegli z wyobraźnią do przodu i żeby 

Rzeszów się rozwijał. Nowe osiedla muszą powstawać. Odnośnie protestów ciągle przychodzą ludzie  

i protestują przeciwko ulicom, przeciwko różnym budowom. My musimy podjąć decyzję czy budować, 

oczywiście zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Póki jestem Prezydentem będę starał 

się maksymalnie rozbudowywać Miasto.” 

 

Radny Pan Marcin Fijołek – powiedział: „Rozwój nowoczesnych metropolii na świecie odbywa 

się w ten sposób, że gospodarze tych miast dbają o takie tereny jak np. te wzdłuż Wisłoka, jak tereny 

na wzgórzach Zalesia. Gdy wybudujemy 18-piętrowe bloki, to zapomnijmy o tym, że będziemy mogli 

tam w weekend pojechać, pójść na spacer, spędzić czas z dziećmi czy podziwiać rzeszowską panoramę  

i okolicznych miejscowości. Nie można dopuścić do tego, żeby takie tereny, które są w skali Rzeszowa 

bezcenne były zabudowywane blokami. W Rzeszowie jest bardzo dużo innych miejsc, gdzie można 

takie inwestycje realizować. Takie decyzje trzeba podejmować w sposób przemyślany. Tereny 

rekreacyjne, które zostały nam pokazane przy procedowaniu 2 lata temu to tereny, na które Rzeszów 

zasługuje i takie, które mieszkańcom są bardzo potrzebne.” 

 

Radny Pan Grzegorz Koryl – powiedział: „Każdemu zależy na rozwoju Rzeszowa. Jest pewnego 

rodzaju dylemat czy rozbudowywać kolejne interesujące osiedle z wysokimi blokami, gdzie zapewne 

jest wielu chętnych inwestorów na budowę tego typu budynków wielorodzinnych, ale z drugiej strony 

my takich terenów zbyt dużo nie mamy i faktycznie nasza decyzja dzisiaj będzie decyzją 

nieodwracalną. Ja osobiście uważam, że należy znaleźć złoty środek. Rzeszów ma tyle atrakcyjnych 

terenów jeśli chodzi o inwestycje, że być może warto przemyśleć porządnie omawiany teren  

i zagospodarować go, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, pod teren rekreacyjny.” 
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Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – 

poinformował o aktualnym stanie prawnym, mówiąc: „Na ponad 16 ha powyżej ulicy 

Spacerowej, po zaprezentowaniu przez Miasto wizualizacji przyszłych rozwiązań i podjęciu uchwały  

o przystąpieniu do planu, byli właściciele, którzy kiedyś na tym terenie posiadali nieruchomości  

i sprzedali je Miastu pod budowę cmentarza komunalnego, wystąpili z wnioskami o zwrot. W związku 

z tym, że Miasto zamierza zainwestować ten teren inaczej, niż w celu nabycia, już ok. 30-40% działek 

zostało zwróconych i stanowią własność prywatną. Pozostałe działki również zostaną zwrócone 

właścicielom.” 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Co do tego,  

że możemy zapomnieć o ternie rekreacji to jest to powszechna świadomość, gdyż nie da się już tego 

tam zrobić, bo zgodnie z tym co powiedział Pan Dyrektor Tarnowski, koszt wykupu działek byłby 

horrendalny. Także nie ma sporu czy zabudowywać, tylko jak zabudowywać. Żeby zrobić to dobrze to 

musimy tam uchwalić plan. Ponieważ ten plan który mamy dzisiaj uchylać miał inne założenia 

wyjściowe nie nadaje się do kontynuowania, ale doświadczenie uczy, że jak nie podejmiemy od razu 

tak jak zaproponowała Radna Pani Jolanta Kaźmierczak uchwały o przystąpieniu do nowego planu,  

to nie doczekamy się tego projektu uchwały przez wiele miesięcy i ten teren zostanie zabudowany  

w sposób przypadkowy. Według tego co się dowiedziałem, w obecnym stanie rzeczy również można 

wydać warunki zabudowy, a zatem pozwolenie na budowę na obiekty dowolnej wysokości, co oznacza 

że będziemy mieli totalny chaos urbanistyczny. Żeby do tego nie dopuścić powinniśmy jak najszybciej 

przystąpić do nowego planu, dlatego podtrzymuję wniosek Pani Jolanty Kaźmierczak, który z grubsza 

dąży do tego, żeby dzisiaj tej uchwały nie podejmować, a kiedy dostaniemy nowy projekt  

o przystąpieniu do nowego planu- podjąć obie uchwały razem.” 

 

Radny Pan Robert Kultys – powiedział: „Jeden z inwestorów poprosił mnie o opinię 

urbanistyczną na temat tego, jak można zagospodarować ten teren. W mojej wstępnej opinii, ponieważ 

inwestor dostał zwroty na tym terenie, to na dole teren do połowy wzgórza można zabudować 

obiektami 3-, maksymalnie 4-kondygnacyjnymi. Natomiast cały teren na górze wzgórza, który 

również jest własnością tego inwestora proponowałem żeby doprowadzić do zamiany z Miastem, po to 

żeby z jednej strony inwestor mógł uzyskać swoją wizję biznesową i zabudować teren na dole 

niewielkimi blokami, które pasowałyby do otaczającej zabudowy, a całe wzgórze widokowe byłoby 

zachowane dla Miasta i mógłby być takim zwornikiem terenów rekreacyjnych, które uważam, że są 

potrzebne i są zbyt piękne żeby je tak lekko przeznaczyć na budownictwo. Ja ze względu na etykę 

zawodową i pełnienie funkcji radnego wstrzymam się dziś od głosu.” 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – odnosząc się do wypowiedzi 

przedmówcy, powiedział: „To wystąpienie tylko potwierdza to co mówiłem, że wizji 

zagospodarowania tego terenu jest wiele, a najlepszym sposobem na wybranie najskuteczniejszej  

i najładniejszej jest plan. Wtedy jest procedura, w której uczestniczą wszyscy zainteresowani, 
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podmioty zewnętrzne, mamy okazję pięknie zaplanować teren, który jest póki co dziewiczy  

i w przyszłości może być naszą wizytówką.” 

 

Na wniosek Klubu Radych „Prawa i Sprawiedliwości” ogłoszono 10-minutową przerwę. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie została przyjęta. 

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, 13 radnych było przeciwnych,  

nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – ponowiła wniosek, aby równocześnie na sesję Rady 

Miasta zostały przygotowane projekty uchwał: w sprawie uchylenia obecnego przystąpienia 

do sporządzenia planu i nowy projekt przystąpienia do opracowania planu 

zagospodarowania przestrzennego, z pominięciem terenów, na które zostały wydane 

pozwolenia na budowę. 

 

Ad. 9a 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Rzeszów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

na emisję obligacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Rzeszów Spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 

załącznik nr 22 do protokołu). 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Rzeszów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

na emisję obligacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Rzeszów Spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością została przyjęta jednogłośnie, 18 głosami „za”. 

 

Ad. 10 

Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustanowienia ulg za usługi 

przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze 

użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto 

Rzeszów (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 23 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
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Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustanowienia ulg 

za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania  

o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie 

Gminy Miasto Rzeszów została przyjęta jednogłośnie, 20 głosami „za”. 

 

Ad. 11 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Rzeszowa 

opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości 

stawek opłaty targowej (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi 

załącznik nr 24 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta 

Rzeszowa opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru oraz terminu płatności  

i wysokości stawek opłaty targowej została przyjęta jednogłośnie, 21 głosami „za”. 

 

Ad. 12 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie targowisk oraz regulaminów miejskich placów 

targowych (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi załącznik nr 25 

do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie targowisk oraz regulaminów miejskich placów 

targowych została przyjęta jednogłośnie, 21 głosami „za”. 

 

Ad. 13 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy  

al. Piłsudskiego w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, 

stanowi załącznik nr 26 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy  

al. Piłsudskiego w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie, 22 głosami „za”. 
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Ad. 13a 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ul. Cienistej  

w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi załącznik  

nr 27 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ul. Cienistej  

w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie, 21 głosami „za”. 

 

Ad. 13b 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Cienistej  

w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi załącznik  

nr 28 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Cienistej  

w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie, 20 głosami „za”. 

 

Ad. 13c 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa (projekt uchwały, 

wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi załącznik nr 29 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa została przyjęta  

19 głosami „za”, przy 3 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym. 

 

Ad. 13d 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie 

przy ul. Wywrockiego (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi 

załącznik nr 30 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 
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Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie 

przy ul. Wywrockiego została przyjęta jednogłośnie, 22 głosami „za”. 

 

Ad. 13e 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w rejonie Snowparku  

na Podpromiu (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi załącznik  

nr 31 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w rejonie Snowparku  

na Podpromiu została przyjęta jednogłośnie, 24 głosami „za”. 

 

Ad. 13f 

Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa 

nieruchomości położonej przy ul. Dołowej w Rzeszowie pod budowę nowej siedziby Sądu 

Okręgowego w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, stanowi 

załącznik nr 32 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa 

nieruchomości położonej przy ul. Dołowej w Rzeszowie pod budowę nowej siedziby Sądu 

Okręgowego w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie, 20 głosami „za”. 

 

Ad. 14 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Dualne 

kształcenie – pewne zatrudnienie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 

stanowi załącznik nr 33 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Dualne 

kształcenie – pewne zatrudnienie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 została przyjęta jednogłośnie,  

19 głosami „za”. 
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Ad. 15 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Autostrada do 

kariery” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014 – 2020 (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 34 do 

protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Autostrada 

do kariery” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 została przyjęta jednogłośnie, 19 głosami „za”. 

 

Ad. 16 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie realizacji projektów w ramach akcji 1 – Mobilność kadry edukacji 

szkolnej w ramach sektora Edukacji Szkolna w programie Erasmus+ (projekt uchwały, wraz 

z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 35 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie realizacji projektów w ramach akcji 1 – Mobilność kadry edukacji 

szkolnej w ramach sektora Edukacji Szkolna w programie Erasmus+ została przyjęta 

jednogłośnie, 20 głosami „za”. 

 

Ad. 17 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu Nr 8 w Rzeszowie 

(projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 36 do protokołu). 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu Nr 8 w Rzeszowie 

została przyjęta jednogłośnie, 19 głosami „za”. 

 

Ad. 18 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, 

gimnazjów, ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, 

wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych  
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i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 37 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, 

gimnazjów, ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, 

wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. 

została przyjęta jednogłośnie, 20 głosami „za”. 

 

Ad. 18a 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały zmieniający Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia warunków  

i trybu przyznawania nagród dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki  

w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym (projekt uchwały, wraz  

z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 38 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia warunków  

i trybu przyznawania nagród dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki  

w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym została przyjęta 

jednogłośnie, 21 głosami „za”. 

 

Ad. 18b 

Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie likwidacji jednostek budżetowych w związku z reformą ustroju 

szkolnego (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 39 do protokołu). 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania. 

 

Uchwała w sprawie likwidacji jednostek budżetowych w związku z reformą ustroju 

szkolnego została przyjęta jednogłośnie, 19 głosami „za”. 

 

Ad. 19 

Podczas XLV sesji Rady Miasta Rzeszowa Radni (Pan Kamil Skwirut, Pani Danuta Solarz, 

Pan Janusz Micał, Pan Waldemar Wywrocki, Pan Waldemar Kotula, Pan Witold 

Walawender, Pani Maria Warchoł, Pani Grażyna Szarama) zgłosili interpelacje, które 

stanowią kolejno załączniki nr od 40 do 50 do protokołu. 
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Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa, które stanowi 

załącznik nr 51 do protokołu. Nie wniesiono uwag, zapytań ani zastrzeżeń do  

ww. sprawozdania. 

 

Na XLV sesji odbytej w dniu 13 czerwca 2017 roku Rada Miasta Rzeszowa podjęła 

następujące uchwały: 

 

1. Uchwała Nr XLV/971/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2016 

rok.  

 

2. Uchwała Nr XLV/972/2017 w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Rzeszowa za 

2016 rok. 

 

3. Uchwała Nr XLV/973/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 

 

4. Uchwała Nr XLV/974/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 

2017 r.  

 

5. Uchwała Nr XLV/975/2017 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta 

Rzeszowa. 

 

6. Uchwała Nr XLV/976/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany  

Nr 44/1/2017 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta Rzeszowa, przy ul. Wyspiańskiego, na Osiedlu Franciszka Kotuli w Rzeszowie. 

 

7. Uchwała Nr XLV/977/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 292/4/2017 we wschodniej części osiedla Słocina 

w Rzeszowie. 

 

8. Uchwała Nr XLV/978/2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nr 283/6/2016 w rejonie ul. Strzelniczej i ul. Szewskiej w Rzeszowie. 

 

9. Uchwała Nr XLV/979/2017 w sprawie wyrażenia zgody Zgromadzeniu Wspó1ników 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Rzeszów Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością na emisję obligacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 

- Rzeszów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

10. Uchwała Nr XLV/980/2017 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa  - w sprawie 

ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym  
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w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach 

pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów. 

 

11. Uchwała Nr XLV/981/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie 

Gminy Miasta Rzeszowa opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru oraz 

terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej. 

 

12. Uchwała Nr XLV/982/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie targowisk oraz regulaminów 

miejskich placów targowych. 

 

13. Uchwała Nr XLV/983/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości położonej przy al. Piłsudskiego w Rzeszowie. 

 

14. Uchwała Nr XLV/984/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy 

ul. Cienistej w Rzeszowie. 

 

15. Uchwała Nr XLV/985/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy 

ul. Cienistej w Rzeszowie. 

 

16. Uchwała Nr XLV/986/2017 w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa. 

 

17. Uchwała Nr XLV/987/2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

położonej w Rzeszowie przy ul. Wywrockiego. 

 

18. Uchwała Nr XLV/988/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej  

w rejonie Snowparku na Podpromiu. 

 

19. Uchwała Nr XLV/989/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na 

rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej przy ul. Dołowej w Rzeszowie pod 

budowę nowej siedziby Sądu Okręgowego w Rzeszowie. 

 

20. Uchwała Nr XLV/990/2017 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 

projektu pn. „Dualne kształcenie – pewne zatrudnienie” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

 

21. Uchwała Nr XLV/991/2017 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji 

projektu pn. „Autostrada do kariery” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

 

22. Uchwała Nr XLV/992/2017 w sprawie realizacji projektów w ramach akcji 1 – Mobilność 

kadry edukacji szkolnej w ramach sektora Edukacji Szkolna w programie Erasmus+. 

 

23. Uchwała Nr XLV/993/2017 w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno-

Przedszkolnemu Nr 8 w Rzeszowie. 

 



24 

 

24. Uchwała Nr XLV/994/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci 

szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. 

 

25. Uchwała Nr XLV/995/2017 zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 

określenia warunków i trybu przyznawania nagród dla osób fizycznych osiągających 

wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym. 

 

26. Uchwała Nr XLV/996/2017 w sprawie likwidacji jednostek budżetowych w związku  

z reformą ustroju szkolnego. 

 

 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w związku z wyczerpaniem 

porządku obrad dokonał zamknięcia XLV sesji Rady Miasta Rzeszowa. 

 

 

Płyta CD, zawierająca nagrania audio z XLV sesji Rady Miasta Rzeszowa stanowi  

załącznik nr 52 do protokołu. 

 

Obrady trwały od godz. 830 do godz. 1410. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

                                                                                        Przewodniczący 

                                                                                  Rady Miasta Rzeszowa 

 

Protokołowała:                                                                Andrzej Dec 

 

Magdalena Pachorek 

 

Sprawdził: 

               

    Dyrektor  

Biura Rady Miasta Rzeszowa 

 

         Mirosław Kubiak 

 


